
Dijous, 9 d'abril de 2020  

 

 

En aquesta Diada de Pasqua tan insòlita no faltaran 
els Goigs del Roser  

Notícies - Dijous, 9 d'abril de 2020  

 

Tot i que la crisi sanitària impedeix que les Caramelles del Roser puguin 

fer la tradicional cantada del diumenge de Pasqua, us anunciem que els 

Goigs del Roser no deixaran de sentir-se, tot i que de manera diferent... 

També es convoca a tot el poble a cantar les caramelles a les 12 del 

migdia, a balcons i finestres, tots a l'uníson. 

Més informació  

Missatge de l'alcalde de Sant Julià de Vilatorta  

Notícies - Dijous, 9 d'abril de 2020  

 

L'alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, adreça unes 

paraules a la població en motiu de la crisi del covid-19. El contingut és el 



mateix que sortirà a l'editorial de la revista Vilatorta de Pasqua, que es 

repartirà avui Dijous Sant, 9 d'abril. 

Més informació  

Suport al jovent per seguir els estudis a distància  

Notícies - Dijous, 9 d'abril de 2020  

 

L’Ajuntament atén aquests dies els casos d’estudiants i d'alumnes que no 

tinguin equips informàtics per seguir els estudis des de casa. Si esteu en 

aquesta dificultat, contacteu amb el Punt Jove Tortí, al correu 

electrònic:  sjv.pij@vilatorta.cat o trucant a l’Ajuntament i us ajudarem. 

Més informació  

El Consorci d'Osona de Serveis Socials activa una 
línia telefònica d'atenció psicològica  

Notícies - Dijous, 9 d'abril de 2020  

 

Davant la crisi sanitària ocasionada pel covid-19, el Consorci d’Osona de 

Serveis Socials activa un servei d’atenció psicològica per telèfon. Està 

destinat a aquelles persones que a causa de la situació 

d’excepcionalitat necessitin acompanyament psicològic o emocional que 

els permeti alleugerir moments de soledat, aïllament o estrès causats per la 

situació. Contacte: 629 966 060, telèfon i WhatsApp. Horari: de dilluns a 

divendres de 9 a 17 h. 



Més informació  

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta recull 22 
màscares de busseig  

Notícies - Dijous, 9 d'abril de 2020  

 

L'Ajuntament va recollir 22 màscares de busseig que va entregar al 

Consell Comarcal d'Osona pels centres sanitaris de la comarca. Entre totes 

les poblacions de la comarca se'n van recollir 510. Agraïm a tots els 

vilatortins i vilatortines que han respost d’una forma exemplar, una vegada 

més, davant aquestes crides a la població. 

Més informació  

Què puc fer i què no puc fer durant el confinament 
domiciliari?  

Notícies - Dimecres, 8 d'abril de 2020  

 

En aquest qüestionari, que anem actualitzant cada dia, podeu trobar les 

preguntes més freqüents que es poden fer els ciutadans sobre les 

restriccions d'activitats pel SARS-CoV-2 a Catalunya. Avui 

també: Comunicat d'actualització de la fase d'emergència del PROCICAT 



i preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per 

la covid-19. Situació de permís retribuït recuperable. 

Més informació  

Creacció, agència d'emprenedoria comarcal, assessora 
a Pimes i autònoms  

Notícies - Dimecres, 8 d'abril de 2020  

 

Creacció us detalla les mesures aprovades (i en previsió d’aprovació) per 

fer front a la situació de crisi sanitària que estem vivint. Des de l'agència 

assessoren a PIMES i autònoms, que orientaran sobre com optar a les 

ajudes econòmiques de les diferents administracions públiques en motiu 

de la crisi covid-19. Per més informació t. 93 881 55 33 

Més informació  

Ara és més fàcil inscriure't com a demandant 
d'ocupació (mesura covid-19)  

Notícies - Dimecres, 8 d'abril de 2020  

 

Aquest tràmit està adreçat a les persones que mai no han estat inscrites a 

les Oficines de Treball i necessitin la inscripció per tramitar la prestació 

per desocupació o per qualsevol altre motiu. Podeu efectuar la inscripció a 

través d’aquest TRÀMIT.  

Més informació  



El Consell Comarcal d’Osona impulsa una borsa de 
treball de persones disposades a treballar en 
residències per la gent gran  

Notícies - Dimecres, 8 d'abril de 2020  

 

Des del Consell Comarcal d’Osona donem veu a la crida que fa el Govern 

de la Generalitat en relació a la manca de persones treballadores en 

diferents àmbits de l’Administració pública, de manera puntual i com a 

conseqüència dels efectes de la pandèmia. En aquest sentit, s’està 

impulsant una borsa de treballadors/ores en atur de la comarca per a ser 

contractades sobretot en residències per la gent gran, en centres socials o 

altres empreses que ho necessitin relacionades amb la covid-19. 

Més informació  

Iniciatives dels veïns de Coll de Romegats  

Notícies - Dimecres, 8 d'abril de 2020  

 

Cada dia, a les 8 del vespre, els veïns de Coll de Romegats aplaudeixen 

des de les finestres i balcons els professionals sanitaris per la dedicació 

que estan tenint amb l'epidèmia del coronavirus. Coneixes iniciatives 

d'aquesta mena en aquests dies de confinament? Explica-les a 

l'Ajuntament. 

Més informació  



Quins horaris fan els establiments de Sant Julià durant 
la fase d'emergència?  

Notícies - Dimecres, 8 d'abril de 2020  

 

Aquests dies hem descobert la importància de les botigues al nostre poble. 

Recordeu que només es pot sortir de casa per anar a comprar aliments, 

anar a la farmàcia, treure diners, anar a treballar i tornar a casa, per atendre 

menors d’edat i gent gran i altres persones vulnerables. Quins serveis 

bàsics d'alimentació tenim oberts al nostre poble durant la fase 

d’emergència pel coronavirus SARS-CoV-2? Consulteu-los! 

Més informació  

El ple d'ahir es va poder seguir telemàticament a 
través de la web  

Notícies - Dimecres, 8 d'abril de 2020  

 

La sessió del ple d'ahir es va poder seguir telemàticament. Si el voleu 

veure cliqueu aquest enllaç .  

Més informació  



No aneu al Consultori: truqueu abans  

Notícies - Divendres, 3 d'abril de 2020  

 

Demanem a la ciutadania de no anar al Consultori si no és absolutament 

imprescindible. Els professionals sanitaris de la nostra Àrea Bàsica de 

Salut (ABS) us atendran per telèfon i, si cal, es desplaçaran al vostre 

domicili o us indicaran si heu d'anar al Consultori. Estan a la vostra 

disposició al telèfon del Consultori Local (Arca de Noè) 93 812 22 33 

(horari habitual) o al telèfon del CAP de Sant Eugènia de Berga 93 885 45 

56 (de dilluns a divendres de 8 a 20 h). A les nits i els caps de setmana les 

urgències es centralitzaran al CAP Osona (Plaça Divina Pastora, 6, Vic) o 

al CAP Tona. Truqueu-hi abans d'anar-hi: de dia al 93 889 02 22, si és a la 

nit, abans truqueu al 061 (de nit, durant el dia està col·lapsat). No aneu a 

les urgències de l'Hospital Universitari de Vic, queden reservades pels 

casos extrems. 

Més informació  

A les nits o el cap de setmana, on m'atendran?  

Notícies - Divendres, 3 d'abril de 2020  

 

Donada la situació actual de l'epidèmia COVID-19 s'han reorganitzat els 

Punts d'Atenció Continuada. A les nits i els caps de setmana les urgències 

es centralitzaran al CAP Osona o al CAP Tona. Truqueu-hi abans d'anar-



hi: de dia al 93 889 02 22, si és a la nit, abans truqueu al 061. No aneu a 

les urgències de l'Hospital Universitari de Vic, queden reservades pels 

casos extrems. 

Més informació  

S'amplia el termini de pagament de l'impost sobre 
vehicles de tracció mecànica (IVTM)  

Notícies - Divendres, 3 d'abril de 2020  

 

La crisi sanitària derivada del COVID-19 ha coincidit amb el període de 

cobrament en voluntària de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

de l’exercici 2020.  Com a primera mesura s’ha acordat ajornar la data 

prevista pel cobrament dels rebuts domiciliats que ha passat del 2 de març 

al 2 de juny de 2020. 

Més informació  

SARS-CoV-2: app’s per estar ben informat  

Notícies - Divendres, 3 d'abril de 2020  

 

Per culpa del coronavirus SARS-CoV-2 la Generalitat de Catalunya 

demana a tota la població que es mantingui en confinament domiciliari. Us 



recomanem tres aplicacions (app) per a mòbils que us ajudaran a resoldre 

dubtes i us mantindran informats sense haver de sortir de casa: 

INFOVILATORTA app, STOP COVID19 CAT, i GENCAT. 

Més informació  

Recursos per a joves durant el confinament  

Notícies - Divendres, 3 d'abril de 2020  

 

Fa dies que estem confinats/ades a casa i sabem que es pot fer llarg. Per 

aquest motiu, des de joventut volem posar a l'abast de les persones joves i 

les seves famílies un seguit de recursos que us poden ser d'interès! 

Més informació  

Mercat setmanal  

Agenda - Dijous, 16 d'abril de 2020  

 

Tots els dijous de 8 a 13 hores hi haurà la parada de fruita al mercat a la 

plaça de Catalunya. Fins a nou avís la resta de parades ens han informat 

que han tancat temporalment els seus negocis. En cas de pluja es 

suspendrà el mercat. 



Més informació  

Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta  
Plaça del Marquès de la Quadra, 1 
08504 Sant Julià de Vilatorta 
Tel. 93 812 21 79 
Fax. 93 812 20 63 
NIF. P0821800J 

Amb la col·laboració de:  

 

Segueix el teu Ajuntament a Twitter: @aj_SJV  
i a Facebook: https://www.facebook.com/www.vilatorta.cat/?ref=hl 
 
Has trobat interessant aquest butlletí? Reenvia aquest correu electrònic a 
amics i coneguts. Si volen rebre l'Infovilatorta.cat només han d'apuntar-se 
a www.infovilatorta.cat. 
 
Saps d'algú que s'ha subscrit a Infovilatorta.cat i no rep els missatges? 
Digue-li que el més probable és que el seu ordinador deixi el missatge a la 
carpeta Correu brossa del gestor de correu! Podeu comprovar les vostres 
dades, modificar-les o donar-vos de baixa d'aquest butlletí si entreu a 
www.infovilatorta.cat, a l'apartat Accés d'usuari, i introduïu el vostre 
correu electrònic i la vostra contrasenya. Per qualsevol dubte podeu enviar 
un correu electrònic a sjv.info@vilatorta.cat 
 
Infovilatorta.cat, DL B. 32186-2012. Butlletí electrònic editat per 
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  

Vull modificar la meva subscripció  

No vull rebre més el butlletí  

 


